
R Ů Z N É

Německy mluvící bryologové byli doposud sdruženi v nadnárodní ,3ryologicko-lichenologické 
pracovní skupině pro střední Evropu“ (BLAM), která vydává časopis Herzogia. V červnu 
letošního roku informoval Jan-Peter Frank prostřednictvím Bryonetu bryologickou veřejnost 
o založení nové národní bryologické společnosti v Německu. ,3ry°logische Arbeitsgemein
schaft Deutschlands“, jak se společnost oficiálně nazývá, byla založena pro potřebu intenzivnější 
lokální bryologické komunikace a pro koordinaci regionálních a národních bryologických projektů 
v Německu. Činnost společnosti navazuje na dřívější aktivity bryologické skupiny na bonnské 
univerzitě. Do vínku tak dostává časopis Limprichtia (http:// www.bryologie.uni- 
borui.de/deutsch/content/Limprichtia/Limprichtia.htm), který v Bonnu vychází již 8 let, a také 
bryologické noviny Bryologische Rundbriefe, publikované ve formátu pdf na internetu (38-56. 
číslo je ke stažení na adrese: http://www.bryologie.uni-bonn.de/deutsch/content/ Bryo_Rund.htm). 
Jedním z cílů nově vzniklé organizace je také propagace bryologie na internetu. První verze 
stránek je možné prohlédnout na adrese: 
http://www.bryologische-arbeitsgemeinschaft.de.
Za redakci přejeme mnoho úspěchů v činnosti a zejména aktivní členskou základnu!
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ON L I N E

Seznam nižších a vyšších rostlin Slovenska (vč. synonymiky) -
http://www.savba.sk/web/botu/sk/default.asp

Latinsko-anglický slovník botanických epithet -
http://www.wintemet.com/~chuckg/dictionary.html

Botanické slovníky (v angličtině) - http://155.187.10.12/glossary/glossary.html 

Lichenologický slovník -  http://www.anbg.gov.au/abrs/flora/webpubl/lichglos.htm 

Mykologický slovník - http://www.anbg.gov.au/abrs/flora/webpubl/fimgloss.htm 

Index herbariorum -  http://www.nybg.org/bsci/ih/ih.html

Mezinárodní kód botanické nomenklatury (slovenský překlad) -
http://ibot.sav.sk/SBS 1/newkod/

Německo-český slovník místních jmen -  http://mmh.cz/sklad/mj.htm
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Všeobecno-český slovník -  slovník pro všechny jazyky, v němž by bylo možno najít podle 
současného úředního názvu zeměpisného objektu jeho jméno české -
http ://mmh.cz/ sklad/j mj .htm

Rejstřík názvů obcí a osad Státního okresního archivu Tachov -
http://www.oku-tc.cz/soka/rejstrik.htm

Stránka Hattori Botanical Laboratory (nejen) s fotogalerií mechorostů (anglická verze) -
http://www7 .ocn.ne.jp/%7Ehattorib/
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